Projekto lyginamasis varinatas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2015 M. BIRŽELIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-783 „DĖL
2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS, PATVIRTINTOS 2014 M. RUGSĖJO 8 D.
EUROPOS KOMISIJOS SPRENDIMU, 8 PRIORITETO ,,SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ 8.1.3
KONKRETAUS UŽDAVINIO „PAGERINTI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ TIKSLINĖMS GYVENTOJŲ
GRUPĖMS BEI SUMAŽINTI SVEIKATOS NETOLYGUMUS“ IR 8.4.2 KONKRETAUS UŽDAVINIO „SUMAŽINTI SVEIKATOS
NETOLYGUMUS, GERINANT SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ TIKSLINĖMS GYVENTOJŲ GRUPĖMS, IR
SKATINTI SVEIKĄ SENĖJIMĄ“ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ
SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020 m.

d. Nr. VVilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymą Nr. V-783 „Dėl 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties
didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei
sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą
tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo
patvirtinimo“:
1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m.
rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti
sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ bei 8.4.2 konkretaus uždavinio
„Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“
priemonių įgyvendinimo planą:
1.1. Pakeičiu trečiojo skirsnio 6 punktą ir jį išdėstau taip:
„6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
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Stebėsenos
rodiklio
kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

R.N.601

„Pacientai, kuriems pagerinta sveikatos
priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas“

R.N.611

„Mirtingumas nuo tuberkuliozės“

R.N.612

„Sergamumas tuberkulioze“

R.N.613

„Vaikų sergamumas tuberkulioze“

R.N.614

„Sergamumas plaučių tuberkulioze“

R.N.615
R.N.616
R.N.617
R.N.618
P.B.236

P.S.363
P.N.608
P.N.609

„Dauginio atsparumo vaistams tuberkuliozės
atvejai, nuo visų naujų tuberkuliozės atvejų“
„Naujų bakteriologiškai patvirtintų plaučių
tuberkuliozės atvejų dalis“
„Naujai susirgusių plaučių tuberkulioze
asmenų nutraukto gydymo atvejų dalis“
„Sėkmingai išgydytų naujų bakteriologiškai
patvirtintų plaučių tuberkuliozės atvejų dalis“
„Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti
pagerintomis sveikatos priežiūros
paslaugomis“
„Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas
teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų
teikimo infrastruktūra, skaičius“
„Įsigytos medicininės įrangos vertė“
„Ventiliatoriai COVID-19 gydyti“

Matavimo
vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m.
gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m.
gruodžio 31 d.

Skaičius

2600

3200

4

2

38

15

4

2

28

10

Procentai

17

10

Procentai

75

78

Procentai

1

0,75

Procentai

83

85

Asmenys

4000

5000

Skaičius

5

11

Eurai
Skaičius

0
0

25 885 000
242

Atvejų skaičius
100 000 gyv.
Atvejų skaičius
100 000 gyv.
Atvejų skaičius
100 000 gyv.
Atvejų skaičius
100 000 gyv.
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P.N.610

„Laboratorijų, gavusių paramą COVID-19
tyrimams atlikti, skaičius“

Skaičius

„Laboratorijoms, gavusioms paramą
Eurai
testuoti COVID-19, skirtų investicijų vertė“
P.N.612
„Sveikatos apsaugos sektoriuje naudojamų
Eurai
informacinių technologijų, susijusių su
COVID-19, skirtų investicijų vertė“
1.2. Pakeičiu ketvirtojo skirsnio 6 punktą ir jį išdėstau taip:
„6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Matavimo
rodiklio
Stebėsenos rodiklio pavadinimas
vienetas
kodas
R.N.601
„Pacientai, kuriems pagerinta sveikatos
Skaičius
priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas“
R.N.611
„Mirtingumas nuo tuberkuliozės“
Atvejų skaičius
100000 gyv.
R.N.612
„Sergamumas tuberkulioze (nauji
Atvejų skaičius
tuberkuliozės atvejai)“
100000 gyv.
R.N.613
„Vaikų sergamumas tuberkulioze (nauji
Atvejų skaičius
tuberkuliozės atvejai)“
100000 gyv.
R.N.614
„Sergamumas plaučių tuberkulioze (nauji
Atvejų skaičius
atvejai)“
100000 gyv.
R.N.615
„Dauginio atsparumo vaistams tuberkuliozės
Procentai
atvejai, nuo visų naujų tuberkuliozės atvejų“
R.N.617
„Naujai susirgusių plaučių tuberkulioze
Procentai
asmenų nutraukto gydymo atvejų dalis“
R.N.618
„Sėkmingai išgydytų naujų bakteriologiškai
Procentai
patvirtintų plaučių tuberkuliozės atvejų dalis“
P.S.372
„Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo
Skaičius
informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose
P.N.611

0
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0

2 818 700

0

873 580“

Tarpinė reikšmė 2018 m.
gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m.
gruodžio 31 d.

2600

3200

4

2

38

15

4

2

28

10

17

10

1

0,75

83

85

1250

2500

4

P.S.371

P.N.602
P.N. 605

P.N.606
P.N.607

bei sveikatos raštingumą didinančiose
veiklose“
„Savivaldybės, kuriose įdiegti inovatyvūs
viešųjų asmens ir visuomenės sveikatos
priežiūros paslaugų teikimo modeliai,
pagerinantys sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms“
„Mokymuose dalyvavę sveikatos priežiūros ir
kiti specialistai“
Paremtos viešojo administravimo ir (arba)
viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas
teikiančios įstaigos
„Įsigytų asmeninės apsaugos priemonių
vertė“
„Asmeninės apsaugos priemonės“
„ESF veiksmų, skirtų sumažinti COVID-19
pandemijos padarinius, vertė“

Skaičius

10

5

Skaičius

0

3070

0

32
15 502 180

Skaičius

0

29 777 000

Eurai

0

19 122 055“

Skaičius
Eurai

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo
8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos
priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ bei 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti
sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių
nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą:
2.1. Pakeičiu rodiklio P.N.605 „Paremtos viešojo administravimo ir (arba) viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos“ eilutę
ir ją išdėstau taip:
„P.N.605 Paremtos
Skaičius Viešojo administravimo Įvedamasis
Skaičiuojamas Pirminiai šaltiniai: Pasiekta stebėsenos Už duomenų apie
sumuojant
pasiektą stebėsenos
viešojo
Eurai
įstaiga – valstybės ar
rodiklio reikšmė
viešojo
Projekto
reikšmę
Automatiškai
administravimo
savivaldybės biudžetinė
nustatoma, kai
administravimo
finansavimo
apskaičiavimą ir
apskaičiuojamas
ir (arba)
įstaiga, Lietuvos
kiekvienais
ir viešąsias
sutartis.
registravimą
viešąsias
Respublikos viešojo
einamaisiais
sveikatos
antriniuose
sveikatos
administravimo įstatymo
kalendoriniais
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priežiūros
paslaugas
teikiančios
įstaigos
„Įsigytų
asmeninės
apsaugos
priemonių
vertė“

nustatyta tvarka įgaliota
vykdyti viešąjį
administravimą.
Šaltinis: Lietuvos
Respublikos viešojo
administravimo
įstatymas.
Viešoji sveikatos
priežiūros paslauga
suprantama kaip
sveikatos priežiūros
paslauga, finansuojama
Privalomojo sveikatos
draudimo fondo lėšomis,
taip pat kitomis valstybės
ir savivaldybių lėšomis.
Sveikatos priežiūros
įstaiga – juridinis asmuo,
organizacija ar jų filialas
šio įstatymo, Visuomenės
sveikatos priežiūros
įstatymo ir Odontologų
rūmų įstatymo nustatyta
tvarka turintis teisę teikti
sveikatos priežiūros
paslaugas.
Šaltinis: Lietuvos
Respublikos sveikatos
priežiūros įstaigų
įstatymas.
Asmeninė apsaugos
priemonės – bet kuri
priemonė, skirta

priežiūros
paslaugas
teikiančias
įstaigas, kurioms
buvo skirta
parama
priemonėmis /
kurios įsigijo
priemonių, skirtų
ūmių infekcinių
ir lėtinių
kvėpavimo takų
ligų plitimo
prevencijai ir
apsaugai nuo jų.

Jeigu projekto
metais
šaltiniuose yra
sutartyje paramą įgyvendinančioji
atsakinga
gavusios viešojo institucija (VšĮ
įgyvendinančioji
administravimo ir Centrinė projektų institucija (VšĮ
(arba) viešąsias
valdymo agentūra), Centrinė projektų
sveikatos
valdymo
įvertinusi visus
priežiūros
agentūra).“
gautus galutinius
paslaugas
mokėjimo
teikiančios
Už stebėsenos
prašymus,
įstaigos
rodiklio pasiekimą
apskaičiuoja
nenurodytos,
ir duomenų apie
stebėsenos rodiklio pasiektą rodiklio
projekto
vykdytojas kartu reikšmę, pasiektą reikšmę teikimą
iki praėjusių
su galutiniu
antriniuose
mokėjimo
kalendorinių metų šaltiniuose yra
prašymu pateikia pabaigos.
atsakingas
raštą,
pažymą
ir
Kiekviena įstaiga
Stebėsenos rodiklis projekto
(arba) kitus
gali būti
laikomas pasiektu, vykdytojas.“
dokumentus,
įskaičiuota tik
kai projekto veiklų
patvirtintus
vieną kartą.
įgyvendinimo metu
įstaigos vadovo
kartu su mokėjimo
Skaičiuojamas arba jo įgalioto
prašymais
sumuojant visas asmens, kuriais
projekto
lėšas, patirtas patvirtinama
vykdytojas
pasiekta
asmeninės
pateikia
stebėsenos
apsaugos
dokumentus,
rodiklio
reikšmė
priemonėms
projekto lygmeniu. kuriais
įsigyti.
patvirtinama
Antriniai šaltiniai: projekte numatytų
2014–2020 metų ir įsigytų
Europos Sąjungos asmeninės
struktūrinių fondų
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darbuotojui turėti ar
dėvėti, siekiant
apsaugoti jį nuo rizikos
veiksnių, galinčių kelti
grėsmę darbuotojo
saugai ir sveikatai, bei
kitas šiam tikslui skirtas
priedas ar reikmuo
(pvz., vienkartinė
medicininė kaukė,
respiratorius,
vienkartinės
medicininės pirštinės,
vienkartinis chalatas,
neperšlampama
prijuostė, veido skydas,
veido akiniai,
vienkartinė chirurginė
kepurė, kepurė–šalmas,
ilgas vienkartinis
neperšlampamas
chalatas, ilgas
vienkartinis chalatas su
neperšlampama
prijuoste, antbačiai,
uždara vienkartinė
avalynė, kombinezonas,
maišai).
Rodiklis taikomas:
1) tik asmeninės
apsaugos priemonėms,
įsigyjamoms COVID-19
infekcijos profilaktikai.

posistemis
(SFMIS2014).
Pirminiai
šaltiniai:
prekių
perdavimo−
priėmimo aktai
(kopijos),
sąskaitos
faktūros
(kopijos), kiti
apmokėjimo
įrodymo
dokumentai,
kuriais
patvirtinamas
prekės įsigijimas
ir jos vertė.
Antriniai
šaltiniai:
mokėjimo
prašymai.

apsaugos
priemonių vertė.
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2) tik Europos
socialinio fondo lėšomis
finansuojamose
veiklose.
Skaičiuojamos visos
viešosios išlaidos.
Dezinfekcinis skystis
nėra laikomas
asmeninės apsaugos
priemone.

2.2. Papildau rodiklio P.N.606 „Asmeninės apsaugos priemonės“ eilute:
„P.N.606 „Asmeninės Skaičius Asmeninė apsaugos
Automatiškai Skaičiuojamas
priemonės – bet kuri
apskaičiuojamas sumuojant
apsaugos
priemonė,
skirta
įsigytų
priemonės“
darbuotojui turėti ar
asmeninės
dėvėti, siekiant
apsaugos
apsaugoti jį nuo rizikos
priemonių
veiksnių, galinčių kelti
vienetus
grėsmę darbuotojo
saugai ir sveikatai, bei
kitas šiam tikslui skirtas
priedas ar reikmuo
(pvz., vienkartinė
medicininė kaukė,
respiratorius,
vienkartinės
medicininės pirštinės,
vienkartinis chalatas,
neperšlampama
prijuostė, veido skydas,
veido akiniai,
vienkartinė chirurginė

Stebėsenos rodiklis Už stebėsenos
laikomas pasiektu, rodiklio pasiekimą
kai projekto veiklų ir duomenų apie
įgyvendinimo metu pasiektą rodiklio
Prekių
su mokėjimo
perdavimo−
reikšmę teikimą
priėmimo aktai prašymais
antriniuose
projekto
(kopijos),
šaltiniuose yra
vykdytojas
sąskaitos
atsakingas
pateikia
faktūros
projekto
dokumentus,
(kopijos), kiti
vykdytojas.“
kuriais
apmokėjimo
patvirtinamas
įrodymo
įsigytų asmeninės
dokumentai,
apsaugos
kuriais
priemonių vienetų
patvirtinamas
įsigyjamų prekių skaičius.
kiekis. Jei viena
pirkimo –
pardavimo
sutartimi
įsigyjamos kelios
Pirminiai
šaltiniai:
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kepurė, kepurė–šalmas,
ilgas vienkartinis
neperšlampamas
chalatas, ilgas
vienkartinis chalatas su
neperšlampama
prijuoste, antbačiai,
uždara vienkartinė
avalynė, kombinezonas,
maišai).
Rodiklis taikomas:
1) tik COVID-19
atvejui įsigyjamoms
asmeninėms apsaugos
priemonėms.
2) tik Europos
socialinio fondo lėšomis
finansuojamose
veiklose.
Dezinfekcinis skystis
nėra laikomas
asmeninės apsaugos
priemone.

skirtingos
asmeninės
apsaugos prekės
ar jų komplektai,
nurodomas
bendras tokių
asmeninės
apsaugos
priemonių
skaičius vienetais
(ne komplektais).
Antriniai
šaltiniai:
mokėjimo
prašymai.
Informacija apie
rodiklio
pasiekimą
nurodoma
mokėjimo
prašyme,
detalizuojant
pagal kiekvieną
asmeninės
apsaugos
priemonės tipą.

2.3. Papildau rodiklio P.N.607 „ESF veiksmų, skirtų sumažinti COVID-19 pandemijos padarinius, vertė“, vertė“ eilute:
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„P.N.607 „ESF
veiksmų,
skirtų
sumažinti
COVID-19
pandemijos
padarinius,
vertė“

Eurai

Europos socialinio fondo Automatiškai
Sumuojamos Pirminiai
Stebėsenos rodiklis Už stebėsenos
lėšomis finansuojamos apskaičiuojamas Europos
šaltiniai:
laikomas pasiektu, rodiklio
iniciatyvos / veiksmai –
socialinio fondo
kai projekto veiklų pasiekimą ir
projekto veiklų
lėšos patirtos Prekių / paslaugų įgyvendinimo metu duomenų apie
įgyvendinimo metu
asmeninės
perdavimo−priėm kartu su mokėjimo pasiektą rodiklio
suplanuotos priemonės
apsaugos ir
prašymais projekto reikšmę teikimą
imo aktai
skirtos COVID-19
kitoms
vykdytojas pateikia antriniuose
(kopijos),
pandemijos plitimo
priemonėms sąskaitos faktūros dokumentus,
šaltiniuose yra
rizikai suvaldyti ir
įsigyti, taip pat (kopijos), kiti
kuriais
atsakingas
neigiamam poveikiui
lėšos skirtos
patvirtinama
projekto
apmokėjimo
minimizuoti.
sveikatos
projekte
numatytų
vykdytojas.“
įrodymo
priežiūros ir dokumentai,
ir įsigytų prekių /
kitų specialistų kuriais
paslaugų vertė.
Rodiklis taikomas tik
mokymo
COVID-19 atvejui.
patvirtinamas
veikloms
prekės / paslaugos
įgyvendinti“ įsigijimas ir jos
Skaičiuojamos visos
vertė.
viešosios išlaidos.
Antriniai šaltiniai:
mokėjimo
prašymai.

2.4. Papildau rodiklio P.N.608 „Įsigytos medicininės įrangos vertė“ eilute:
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„P.N.608 „Įsigytos
Eurai
medicininės
įrangos vertė“

Medicininė įranga – tai Automatiškai Skaičiuojamas
prietaisas, priemonė,
apskaičiuojamas sumuojant
instrumentas, aparatas,
visas lėšas,
įtaisas, programinė
patirtas
įranga, medžiaga ar
medicinos
kitas reikmuo,
įrangai, įsigyti
naudojamas atskirai ar
kartu su kitais
reikmenimis, įskaitant
programinę įrangą, jos
gamintojo specialiai
numatytą naudoti
diagnostikos ir (arba)
gydymo tikslais ir
reikalingą tinkamai jam
naudoti, ir kurį
gamintojas numatė
naudoti
žmogaus ligai
diagnozuoti, jos plitimui
sustabdyti, eigai stebėti,
gydyti ar palengvinti;
traumai ar negaliai
diagnozuoti, stebėti,
gydyti, palengvinti ar
kompensuoti;
anatomijai ar
fiziologiniam procesui
tirti, pakeisti ar
modifikuoti,
ir kurio naudojimas
pagal paskirtį neveikia
žmogaus organizmo iš
vidaus ar išoriškai

Stebėsenos rodiklis Už stebėsenos
laikomas pasiektu, rodiklio pasiekimą
kai projekto veiklų ir duomenų apie
prekių
įgyvendinimo metu pasiektą rodiklio
perdavimo−
kartu su mokėjimo reikšmę teikimą
priėmimo aktai prašymais
antriniuose
(kopijos),
projekto
šaltiniuose yra
sąskaitos faktūros
vykdytojas
atsakingas
(kopijos), kiti
pateikia
projekto
apmokėjimo
dokumentus,
vykdytojas.“
įrodymo
kuriais
dokumentai,
patvirtinama
kuriais
projekte numatytų
patvirtinamas
prekės įsigijimas ir įsigytų
ir jos vertė.
medicinos
priemonių
Antriniai šaltiniai: (prietaisų) vertė.
Pirminiai
šaltiniai:

mokėjimo
prašymai.
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farmakologinėmis,
imunologinėmis ar
metabolinėmis
priemonėmis, tačiau
šios priemonės gali būti
naudojamos kaip
pagalbinės veikimo
priemonės.
Rodiklis taikomas tik
įrangos, įsigyjamos
COVID-19 infekcijos
diagnostikos ir gydymo
reikmėms, vertei
apskaičiuoti.
Skaičiuojamos visos
viešosios išlaidos.
Išlaidos, patirtos
įsigyjant medicininę
įrangą, skirtą medicinos
(klinikinei)
laboratorijai, šiame
rodiklyje
neskaičiuojamos.

2.5. Papildau rodiklio P.N.609 „Ventiliatoriai COVID-19 gydyti“ eilute:
„P.N.609 „Ventiliatoriai Skaičius Dirbtinė plaučių
Automatiškai Skaičiuojamas
ventiliacija (toliau –
apskaičiuojamas sumuojant
COVID-19
DPV)
–
gydymo
būdas,
dirbtinės plaučių
gydyti“
kai naudojant
ventiliacijos
specialias medicinos
aparatus

Pirminiai šaltiniai: Stebėsenos rodiklis Už stebėsenos
laikomas pasiektu, rodiklio
kai projekto veiklų pasiekimą ir
prekių
įgyvendinimo metu duomenų apie
perdavimo−
kartu su mokėjimo pasiektą rodiklio
priėmimo aktai
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priemones į plaučius
įpučiamas oras ir
užtikrinama
ventiliacinė plaučių
funkcija.
DPV aparatas –
medicinos priemonė,
skirta DPV atlikti.
Invazinės DPV
aparatas – medicinos
priemonė, skirta
plaučiams ventiliuoti
per intubacinį ar
tracheostominį
vamzdelį, apeinant
viršutinius kvėpavimo
takus.
Neinvazinės DPV
aparatas – medicinos
priemonė, skirta
plaučiams ventiliuoti
per natūralius oro
patekimo į plaučius
kanalus – burną ar
nosį, naudojant
kvėpavimo kaukes
arba kaniules.
Rodiklis taikomas tik:

(invazinius ir
(kopijos), sąskaitos prašymais
neinvazinius) .
faktūros (kopijos), projekto
Skaičiuojami
kiti apmokėjimo vykdytojas
įsigyti aparatai, o įrodymo
pateikia
ne
dokumentai,
dokumentus,
komplektuojamos kuriais
kuriais
detalės.
patvirtinamas
patvirtinamas
prekės įsigijimas ir įsigytų dirbtinės
jos vertė.
plaučių
ventiliacijos
Antriniai šaltiniai: aparatų skaičius.
mokėjimo
prašymai.

reikšmę teikimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.
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1) tik COVID-19
atvejui įsigyjamai
įrangai
2) tik Europos
regioninės plėtros
fondo lėšomis
finansuojamose
veiklose.
2.6. Papildau rodiklio P.N.610 „Laboratorijų, gavusių paramą COVID-19 tyrimams atlikti, skaičius“ eilute:
„P.N.610 „Laboratorijų, Skaičius Medicinos (klinikinė) Automatiškai Skaičiuojamas Pirminiai šaltiniai: Stebėsenos rodiklis Už stebėsenos
laboratorija –
apskaičiuojamas sumuojant
laikomas pasiektu, rodiklio pasiekimą
gavusių
laboratorija,
kurioje
naujas,
kai atnaujinama, ir duomenų apie
perdavimoparamą
siekiant gauti duomenų,
atnaujintas,
praplečiama ar
pasiektą
priėmimo aktai
COVID-19
padedančių
praplėstas
ar
aprūpinama
stebėsenos
(kopijos)
ir
(arba)
tyrimams
diagnozuoti,
numatyti
reikalinga
reikiama
įranga
/
rodiklio reikšmę
kiti dokumentai,
atlikti,
ir gydyti žmonių ligas
įranga
priemonėmis visa teikimą yra
kuriais
skaičius“
arba įvertinti jų
aprūpintas
projekto sutartyje atsakingas
patvirtinama
sveikatos būklę, daromi
medicinos
numatyta
projekto
pasiekta
biologiniai,
(klinikines)
infrastruktūra ir vykdytojas.“
stebėsenos
mikrobiologiniai,
laboratorijas. rodiklio reikšmė. pasirašomas
imuniniai, cheminiai,
priėmimo–
imunohematologiniai,
Antriniai šaltiniai: perdavimo aktas ir
hematologiniai,
(arba) kitas
biofizikiniai,
dokumentas,
mokėjimo
citologiniai, patologiniai
kuriuo
prašymai.
ir kitokie iš žmogaus
patvirtinama
kūno gautų medžiagų
pasiekta
tyrimai, bei paciento
stebėsenos rodiklio
saugai užtikrinti skirti
reikšmė.
aplinkos tyrimai, ir kuri
gali teikti konsultavimo
Stebėsenos rodiklis
paslaugas, apimančias
laikomas pasiektu
visus laboratorinių
baigus įgyvendinti

14

tyrimų aspektus,
įskaitant rezultatų
interpretavimą ir
patarimus dėl
papildomų tyrimų.

visas projekto
veiklas

Rodiklis taikomas
1) tik COVID-19
atvejui
2) tik Europos
regioninės plėtros
fondo lėšomis
finansuojamose
veiklose.
2.7. Papildau rodiklio P.N.611 „Laboratorijoms, gavusioms paramą testuoti COVID-19, skirtų investicijų vertė“ eilute:
„P.N.611 „Laboratori- Eurai
Investicijos – patirtos Automatiškai
Skaičiuojama Pirminiai šaltiniai: Stebėsenos
išlaidos eurais.
apskaičiuojamas s sumuojant
rodiklis laikomas
joms,
visas
lėšas,
pasiektu, kai
perdavimo−
gavusioms
kurios skirtos priėmimo
Medicinos (klinikinė)
aktai projekto veiklų
paramą
medicinos
įgyvendinimo
laboratorija
–
(kopijos),
sąskaitos
testuoti
(klinikinei)
laboratorija, kurioje
faktūros (kopijos), metu kartu su
COVID-19,
laboratorijai kiti
siekiant gauti duomenų,
apmokėjimo mokėjimo
skirtų
atnaujinti,
prašymais
padedančių
įrodymo
investicijų
praplėsti ar dokumentai,
projekto
diagnozuoti, numatyti ir
vertė“
aprūpinti
vykdytojas
gydyti žmonių ligas
kuriais
arba įvertinti jų
sveikatos būklę, daromi
biologiniai,
mikrobiologiniai,
imuniniai, cheminiai,
imunohematologiniai,
hematologiniai,
biofizikiniai,

reikiama
patvirtinama
medicinine ar investicijų vertė.
kita įranga /
priemonėmis. Antriniai šaltiniai:
mokėjimo
prašymai.

pateikia
dokumentus,
kuriais
patvirtinama
investicijų vertė.

Už stebėsenos
rodiklio
pasiekimą ir
duomenų apie
pasiektą rodiklio
reikšmę teikimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.“
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citologiniai, patologiniai
ir kitokie iš žmogaus
kūno gautų medžiagų
tyrimai, bei paciento
saugai užtikrinti skirti
aplinkos tyrimai, ir kuri
gali teikti konsultavimo
paslaugas, apimančias
visus laboratorinių
tyrimų aspektus,
įskaitant rezultatų
interpretavimą ir
patarimus dėl
papildomų tyrimų.
Medicininė įranga – tai
prietaisas, priemonė,
instrumentas, aparatas,
įtaisas, programinė
įranga, medžiaga ar
kitas reikmuo,
naudojamas atskirai ar
kartu su kitais
reikmenimis, įskaitant
programinę įrangą, jos
gamintojo specialiai
numatytą naudoti
diagnostikos ir (arba)
gydymo tikslais ir
reikalingą tinkamai jam
naudoti, ir kurį
gamintojas numatė
naudoti
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žmogaus ligai
diagnozuoti, jos plitimui
sustabdyti, eigai stebėti,
gydyti ar palengvinti;
traumai ar negaliai
diagnozuoti, stebėti,
gydyti, palengvinti ar
kompensuoti;
anatomijai ar
fiziologiniam procesui
tirti, pakeisti ar
modifikuoti,
ir kurio naudojimas
pagal paskirtį neveikia
žmogaus organizmo iš
vidaus ar išoriškai
farmakologinėmis,
imunologinėmis ar
metabolinėmis
priemonėmis, tačiau
šios priemonės gali būti
naudojamos kaip
pagalbinės veikimo
priemonės.
Rodiklis taikomas:
1)
tik
COVID-19
atvejui.
2)
tik
Europos
regioninės plėtros fondo
lėšomis finansuojamose
veiklose.
Skaičiuojamos
visos
viešosios išlaidos.
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2.8. Papildau rodiklio P.N.612 „Sveikatos apsaugos sektoriuje naudojamų informacinių technologijų, susijusių su COVID-19, skirtų investicijų
vertė“ eilute:
„P.N.612 „Sveikatos
Eurai
Informacinių
Automatiškai Skaičiuojamas Pirminiai šaltiniai: Stebėsenos
Už stebėsenos
technologijų (IT) sąvoka apskaičiuojamas sumuojant lėšas,
rodiklis laikomas rodiklio pasiekimą
apsaugos
suprantama
kaip
patirtas IT
prekių perdavimo− pasiektu, kai
sektoriuje
ir duomenų apie
priemonių
ir
būdų
įrangai
ir
projekto
veiklų
priėmimo
aktai
naudojamų
pasiektą rodiklio
informacijai
apdoroti
programinei
įgyvendinimo
(kopijos),
sąskaitos
informacinių
reikšmę teikimą
visuma.
įrangai /
faktūros (kopijos), metu kartu su
technologijų,
antriniuose
licencijoms,
mokėjimo
kiti
apmokėjimo
susijusių su
šaltiniuose yra
įsigyti
prašymu
IT įranga – kompiuteris,
įrodymo
COVID-19,
atsakingas
projekto
monitorius,
vaizdo,
dokumentai,
skirtų
projekto
vykdytojas
garso sistema, serveriai,
kuriais
investicijų
vykdytojas.“
pateikia
spausdintuvai,
patvirtinamas
vertė“
skeneriai,
prekės įsigijimas ir dokumentus,
kuriais
daugiafunkciai
jos vertė.
patvirtinama,
įrenginiai
ir
kiti
kompiuterių
Antriniai šaltiniai: įsigytos IT
įrangos ir
komponentai ir priedai
programinės
(įrangos sąrašas nėra
mokėjimo
įrangos / licencijų
baigtinis).
prašymai.
vertė.
Programine
įranga
suprantama
visuma
programų naudojamų
kompiuteriui
valdyti
arba jame esančiai
informacijai apdoroti.
Programos
licencija
suprantama
kaip
dokumentas, nurodantis
kokiomis
sąlygomis
vartotojas gali naudotis
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kompiuterine
programa.
Rodiklis taikomas:
1) tik
COVID-19
atvejui įsigyjamai
įrangai.
2) tik
Europos
regioninės plėtros
fondo
lėšomis
finansuojamose
veiklose.
Skaičiuojamos
visos
viešosios išlaidos.

Sveikatos apsaugos ministras

